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التطـورات الجـديدة داخل أشجار سيتي

• تهنــئ شــركة آي جــي آي العقاريــة جميــع الســكان و 
مــاك الوحــدات فــي أشــجار ســيتي بمناســة حلــول 
ــر  ــًا بالخي ــا جميع ــه علين ــاده الل ــم أع ــان الكري ــهر رمض ش

واليمن والبركات.
وبهــذه المناســبة تــم عمــل منشــأ معدنــي علــى شــكل 
شــعائر  إلقامــة  الســكان  الســادة  الســتضافة  خيمــة 

الجمعة والتراويح بجوار السوبر ماركت
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ــرام  ــاز إلب ــركة الغ ــل ش ــن قب ــن م ــر موظفي ــم توفي • ت
العقــود مــع الســادة المــاك مؤخــرا. وعلــى صعيــد آخــر، 

بدأت الشركة بتركيب أرقام العمارات

• ورغبــة منــا فــي تعزيــز الشــكل الجمالي بالمشــروع، 
قمنــا بأعمــال تركيــب المشــايات وأعمــال الزراعــة 

بالمناطق أمام وخلف العمارات من ١3١ إلى ١37
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• جــاري حاليــًا أعمــال الدهــان الخاصة بواجهــات العمارات 
من ١١٩ إلى ١٢١ باأللوان الجديدة

ــن  ــارة ألماك ــدة اإلن ــب أعم ــركة بتركي ــت الش ــا قام • كم
إنتظــار الســيارات وفــي الحدائــق و حــول العمــارات مثــل 

عمارات 77، 88، ١3١، ومن ١34 الى ١36
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• وتــم تركيــب خــط الميــاه الرئيســي بالطريــق بجــوار 
المسجد

• كما تقوم الشركة اآلن بأعمال نجارة األعمدة وصبها في عمارات 6٩ و 7٠
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 إستكمال أعمال التسليمات بالعمارات أرقام ١38,١37,١3٥,١36,١34,١3١,١3٢,١33,88,74,7٩,7١,٩,6,7,8,٥,3,4,١,٢ 
بإجمالي عدد ٢١ عمارة تحت التسليم بإجمالي عدد الوحدات 66٠ وحدة ، المباع منها عدد ٥8٠ وحدة ، تم التسليم 

حتى اآلن لعدد 4٢٢ وحدة وجاري تسليم البقية.
 جاري اإلنتهاء من عمارات أرقام ١٠٠ ، ١٠٢ ، ١٠3 ، ١٠4 ، ١٠٥ ، ١٠6 بإجمالي عدد 6 عمارات و بدأ التسليم الفعلي 

لبعض الوحدات بهم بإجمالي عدد ١8 وحدة حتى اآلن.
 إجمالي عدد الوحدات التي تم تسليمها بكامل المشروع حتى اآلن عدد 78٥ وحدة.

  تسليمات شهري مايو ويونية ٢٠١٩

السادة الماك الكرام،
حفاظًا منا على الشكل العام للمشروع، شاكرين تعاونكم المسبق بشأن المواد التي يتم السماح بها أثناء 

التشطيبات والتي تحتاج إعتماد من المكتب الفني وهي كالتالي:
   الخرسانة         الحديد بكل أشكاله )حديد تسليح- حديد قطاعات(

   القطاعات الخشبية ذات األبعاد الكبيرة    الدهانات الخارجية.

ولكم جزيل الشكر على تعاونكم للحفاظ على المظهر العام للمشروع.
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منتزهات قريبة من أشجار سيتي 

المستكشفون الصغار -مول مصر

تليفون: 16002 

فنتوبيا -مزار مول - الشيخ زايد

تليفون: 01019227999

نايت مير اسكيب - داخل الجزيرة بازا مول

تليفون: 01066333342 

دار أوبرا مصر - الحي المتميز محور 26 يوليو 6 أكتوبر

تليفون: 01094444275 

مجمع سينمات جالكسي - مول العرب

تليفون: 38260136

 ماجك بانيت – مول مصر 

بيلى بيز   تليفون: 19226

سينما IMAX تليفون: 01020020033 

ولمعرفة األفام المعروضة إضغط هنا

http://plaza.elcinema.com/ar 

تيفولي دوم زايد تليفون: 01155988784

سينما دريم الند  تليفون: 38553217

دريم بارك تليفون: 19355

المدينة االستكشافية تليفون: 38363953  -  3836392

سكي مصر داخل مول مصر  تليفون: 01000257509

آرت كافيه – الشيخ زايد – تليفون 01211170729 

أجياد كنتري كلوب – 6 أكتوبر - 01112335678

كلوب ليكو – 6 أكتوبر – تليفون  01028888335

ادرينالين بارك – 6 أكتوبر - تليفون 01225001008

كي أكشن سبورتس بينتبول – فاميلي مول 6 أكتوبر 

– تليفون 01113072722

ذا رووم – 6 أكتوبر – تليفون 01006792347
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نادي أكاديمية أجياد للفروسية: 
العرض األول: منح سكان أشجار سيتي خصم ٢٠% على:
 دخول النادي، ركوب الخيل، الرماية، مدرسة السباحة،

مدرسة فنون البيئة، مدرسة الكشافة، رحات السفاري
و أكاديمية تعليم الفروسية

العرض الثاني: خصم على العضوية السنوية للفرد والعائلة:
 اشتراك العضوية الفردية في السنة : ١٠٠٠ جنيه بدال من 3٠٠٠
 اشتراك العضوية العائلية في السنة : ٢٠٠٠ جنيه بدال من ٥٠٠٠

مميزات االشتراك السنوي:
١. دخــول النــادي، اســتخدام الشــاليهات مجهــزة بالشــوايات ٥ مــرات في الســنة، خصــم ٢٠% على جميع األنشــطة الســابقة، 

توفير أماكن مجانية للحفات و أعياد المياد، استخدام حمامات السباحة
 العرض يبدأ من ٢٠١٩/3/١ وينتهي في ١/3/٢٠٢٠ 

 للحصول على أي من العرضين برجاء إباغ موظف االستقبال بكلمة »أشجار« عند الدخول لعمل الخصم الازم
 ملحوظة: الخصم ال يطبق على المأكوالت و المشروبات

للتواصل: تليفون ٠١١١٢33٥678 / ٠١٢7٢١١768١ / ٠١٢8٢١١768١ 
www.facebook.com/AgyadcountryClub  أو

ترانسفورمرز الشيخ زايد
عرض خاص على االشترك السنوي

في جيم ترانسفورمرز الشيخ زايد
• كاش ٥6٠٠ جنيه بدال من 7١٠٠

• التقسيط على 3 شهور كما يلى:
 سعر التقسيط 6٢٠٠ بدال من 7١٠٠

 الشهر األول 3٠٠٠ جنيه
 الشهر الثاني و الثالث ١6٠٠ جنيه
العنوان: الجزيرة بازا البرج )١( الشيخ زايد

Facebook: Transformers Fitness Center – Zayed
Instagram: Transformers_Zayed

عروض خاصة لسكان أشجار سيتي 

ــاص ٢٠%  ــم خ ــان خص ــن حي ــل إب ــلة معام ــدم سلس تق
ــر  ــة مص ــل جمهوري ــة داخ ــل الطبي ــة التحالي ــى كاف عل
العربيــة بمجــرد ذكــر إســم "أشــجار" فــي أي فــرع مــن 

الفروع التالية:

الشيخ زايد، 6 أكتوبر، المهندسين، فيصل، الزمالك
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أدرينالين بارك
علــى  وأســرهم  أشــجار ســيتي  لســكان   %١٠  خصــم 

األلعاب وأعياد المياد 
 خصــم ٢٥% علــى الليــزر فــي داندي مــول أيام األســبوع 

ماعدا الجمعة و السبت
  للحصــول علــى العرض برجــاء إباغ موظف االســتقبال 

بكلمة »أشجار« عند الدخول لعمل الخصم
 ينتهي العرض  3١ - ١٢ - ٢٠١٩

 الخصــم ال يســري فــي أيــام األعياد الدينيــة  والوطنية 
وال يسري مع عروض أخرى

العنوان: الشيخ زايد – داندي مول
تليفون:  ٠١٢٢٥٠٠١٠٠8  -   ٠١١١٠٠١4١77 

https://www.facebook.com/AdrenalinEgypt/

tعرض مطعم بادينا
  خصــم ١٥% علــى إجمالــي الشــيك فــي فــرع فــاج 

مول »دريم الند«
ــمبر  ــى 3١ ديس ــر حت ــن ١ يناي ــداًء م ــاري إبت ــرض س   الع

على جميع طلبات الديليفيري والتيك أواي
ــر  ــجار« للمدي ــم »أش ــر إس ــرض إذك ــى الع ــول عل   للحص

المسئول داخل الفرع
  للحجز إتصل عاى ٠١٢٢88٩٩77

عرض مطعم سامنكا
 خصــم ١٥% علــى إجمالــي الشــيك فــي 

فرع فاج مول »دريم الند«
  العــرض ســاري إبتــداًء مــن ١ ينايــر حتــى 3١ 
ديســمبر علــى جميــع طلبــات الديليفيــري 

والتيك أواي
  للحصــول علــى العرض إذكر إســم »أشــجار« 

للمدير المسئول داخل الفرع
 للحجز إتصل عاى ٠١٢٠4٩٩٩٩36

S e a f o o d  R e s t a u r a n t
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عرض لسكان أشجار سيتي من أزبكية ديليفري
خصم ١٥% على كل كتب األطفال والكبار.

 لطلب الكتاب إدخل على الصفحة
                          www.facebook.com/azbakeya.delivery 

www.instagram.com/azbakeya.delivery أو
 بعــد إختيــار الكتــاب إكتــب كلمــة "أشــجار" لتحصــل 

على الخصم 
 ســتصلك رســالة بموعــد تســليم الكتــاب والســعر بعــد 

الخصم 
 الدفع عند االستام

تقدم سلسلة مطاعم ميدان الشام لألكات الشامية 

خصم ٥ % على كافة الطلبات بمجرد ذكر إسم "أشجار" 

في أي فرع من الفروع التالية:

  الشيخ زايد: 

   مول ٢  بيڤرلي هيلز بجوار صيدلية أبو علي 

   تليفون: ٠١١٠٠8١8٠63 / ٠١١٠٠8١8٠64 / ٠١٠3٠٥٢٠١٥٩

 6 أكتوبر: 

  الحي السابع ، سنتر األردنية ٢ 

  تليفون: ٠١٠64٥33٥٥8 / ٠١١٢٥6٠٥777

ميدان الشام
للمأكوالت الشامية

Shamiya Foods

عرض مطعم برجر فاكتوري
ــرع  ــي ف ــيك ف ــي الش ــى إجمال ــم ١٠% عل  خص

فاج مول »دريم الند«
 العــرض ســاري إبتــداًء مــن ١ ينايــر حتــى 3١ 
الديليفيــري  طلبــات  جميــع  علــى  ديســمبر 

والتيك أواي
ــجار«  ــم »أش ــر إس ــرض إذك ــى الع ــول عل   للحص

للمدير المسئول داخل الفرع
 للحجز إتصل عاى ٠١٢٢١٠١١٢٢٢

العدد # ١٥  مايو ٢٠١٩

http://www.facebook.com/azbakeya.delivery
http://www.instagram.com/azbakeya.delivery


  ديكور وأفكار

  أكات سريعة التحضير

  وصفات وحيل منزلية

  
 
 
 
 

https://bit.ly/2MvdC7s
https://bit.ly/2MuNSIx
https://bit.ly/2BPd0Vi
https://bit.ly/2oahj3V
https://bit.ly/2BPIDyc
https://bit.ly/2PDz3RC
http://y2u.be/jNEBzpGJLqw
http://y2u.be/VkatHRaEVaY

  
 
 
 

http://y2u.be/gl8kal9Ltis
http://y2u.be/2DJzw0GpkZM
http://y2u.be/7zdB3gEhPuE
http://y2u.be/nV7K-Uo_pJ8
http://y2u.be/drVdnqXQ-SY
http://y2u.be/hRtROna1kXo
http://y2u.be/WOjmRIoQ1A8

  
 
 

http://y2u.be/8GCjGuhr2T8
http://y2u.be/-vsPc_WAnDE
http://y2u.be/_QcCsviG6gQ
http://y2u.be/XEqZwJEUNeY
http://y2u.be/QmxV7CDkI-Y
http://y2u.be/9swNxTSU7Gg
http://y2u.be/PHK-KA1OUFU

روابط مفيدة
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اآلن يمكنك شراء وإستام وحدتك في أشجار سيتي في قلب 6 أكتوبر، 
فقط إدفع 3٠% وإستلم وحدتك وقسط الباقي على 4 سنوات

أرقام هامة

  مكتب إدارة أشجار سيتي عمارة ٥6 شقة رقم ١
  للتواصل مع إدارة عاقات العماء للرد على جميع 

استفساراتكم يرجى االتصال على ١6١٢4 أو عن 
طريق البريد االلكتروني

client.relations@igi-realestate.com   
 ميني ماركت أشجار سيتي
٠١٠6٠٢٩٩٠٠6 - ٠١٢٠١٩37٠٠٢   

  مكتب بريد سوق الجملة 38٥٥4٢٢٩
  صيدلية د. أحمد عبيد ٠١٠٠333٥٩١٥

 صيدلية د. هايدي ٠١٢8٠86866٩
 سيتي كلينيك حدائق األهرام ٠١٠٠377٩3١4

 ٠١٢٢١٩484٢4 Pet Lovers Clinic عيادة بيطرية 
 شكاوي الكهرباء ١٢١

 شكاوي المياة ١٢٥
 النجدة ١٢٢ 

 اإلسعاف ١٢3
 المطافي ١8٠

 طوارئ الغاز ١٢٩
 خط نجدة األطفال ١6٠٠٠
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